
ولو كان وحيدا ليس عنده أموال وال بنون فإنه أربح من الكافر؛ ألن الكافر قد خسر الدنيا واآلخرة، مل : الشيخ

كما قاله أعلم العاملني   ,وإمنا يعيش كما تعيش البهائم ,قيقة أن الكافر مل يستفد من دنياهيف احليستفد من دنياه، 

يتمتعون  (( سبحان اهللا مثال منطبق متاما: تأكل األنعام ))والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما  ((قال: 

خيرجون من الدنيا ـ والعياذ  )) النار مثوى لهم (( :نتيجة سيئة ويأكلون كما تأكل األنعام والنار مثوى لهم ))

علين وحينئذ يكون خروجهم أشد وأصعب خبالف املؤمن ـ أسأل اهللا أن جي ,باهللا ـ اليت نعموا فيها إىل نار جهنم

الذين تتوفاهم  ((وإياكم منهم ـ املؤمنني خيرج من الدنيا ونكبها وتنغيصها إىل دار النعيم، كما قال اهللا تعاىل: 

وهذه اآلية تدل على ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ))  (( ؛عند موته )) المالئكة طيبين يقولون سالم عليكم

ح له في ( أنه يفسوقد ثبت يف احلديث الصحيح: ؛ اآلن من موتكم(( ادخلوا الجنة )) : نعيم القرب؛ ألنه قال

  .كما هو معروف قبره مد البصر ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها ) 

ومن فوائد هذه اآلية: احلذر الشديد أو التحذير الشديد من طاعة الكفار وواليتهم؛ ومع األسف الشديد أننا 

وهو الذي يذوق به حالوة  ,ا الوالء والرباء، الوالء والرباء الذي جيب أن يكون من املؤمنحنن اليوم قد هان علين

عر جلده؛ أعوذ باهللا اإلميان مفقود إال ممن شاء اهللا؛ كان الناس أدركناهم إذا ذكر النصراين اقشعر جلده، اقش

، أخونا فالن؛ كيف أخونا خوةيهودي؛ اآلن يقال إن بعض الناس من املسلمني يصف النصراين باألنصراين أو 

شف  ومما تعبدون من دون اهللا ))م كو مناإنا بر  ((؟ عليه الصالة والسالم ماذا قال هو وقومهبراهيم فالن ؟ إ

إنا براو منكم ومما تعبدون من دون اهللا كفرنا بكم وبدا بيننا  (( :وا من األصنامؤ ترب يتربؤا منهم قبل أن 

قد كانت  ((واهللا عزوجل يقول:  حتى تؤمنوا باهللا وحده )) ((إىل مىت ؟ ))  وبينكم العداوة والبغضاء أبدا

سوة احلسنة أن نتربأ من الكافرين، أن نبغضهم، أن نعتقد األهذه  براهيم والذين معه ))لكم أسوة حسنة في إ

؛ والية أبدا إىل يوم القيمةعداوة فهم أعداءنا، واهللا لن تعود هذه ال ,أم أعداء مهما أالنوا لنا القول وزخرفوا لنا

طيب إذا جيب علينا أن حنذر؛ وهنا نوجه اخلطاب إىل والة األمور وإىل عامة الناس بالتحذير من الكفار 

وننصحهم بأن يتخذوهم أعداء، أعداء حقيقيني كما هو الواقع؛ كذلك أيضا الرعية جيب عليهم أن  ,وواليتهم

ألن هذه اجلزيرة هلا شأن خاص يف إبعاد الكفار عنها، قال النيب عليه  ,رةيبتعدوا عن الكفار والسيما يف هذه اجلزي

 ؛المشركين من جزيرة العرب ) أخرجوا (الصالة والسالم يف مرض موته عند فراقه الدنيا يوصي أمته يقول: 

لثاين فاألول يف الصحيحني وا ) ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى ال أدع إال مسلما( ويقول: 

وننصح إخواننا العامة  أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب ) (يف مسلم؛ ويقول فيما صح عنه أيضا: 

ذه البالد أحدا من هلبأن يأخذوا بعني االنتباه هذه الوصية من الرسول عليه الصالة والسالم، وأن ال حيضروا 



هم على , يعين مبعىن: أن ال حنضر وى يف حدود معينةاليهود أو النصارى أو غريهم من الكفار إال للضرورة القص

ال على سبيل االستيطان املؤبد . مدة معينة ,عند الضرورة وبقدر الضرورة مسبيل االستيطان املؤبد؛ بل حيضرو  

 آمنوا ))يا أيها الذين  ((؛ ألنه قال: تعاىل، إثبات والية اهللا للمؤمننيومن فوائد هاتني اآليتني: إثبات الوالية هللا 

وهذه الوالية خاصة؛ ألن والية اهللا للخلق نوعان: عامة لكل أحد؛ وهذه معناها  بل اهللا موالكم )) ((مث قال: 

؟ تويل األمور بنصر أو  تويل األمور، تويل األمور سواء بنصر أو خبذالن؛ انتبه هذه والية عامة، معناها أيش

حتى إذا جاء  ((هذه والية عامة؛ ومنها قوله تعاىل:  ,عزوجلاملهم متويل اخللق هو اهللا  ,خذالن أو غري ذلك

أما الوالية اخلاصة فهي خاصة أحدكم الموت توفته رسلنا وهم ال يفرطون ثم ردوا إلى اهللا موالهم الحق )) 

وهو عزوجل  واهللا ولي المؤمنين )) (( ,اهللا ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات والنور )) (( :باملؤمنني

ومعناها أو مقتضاها أن اهللا سبحانه وتعاىل يتوىل هذا الذي استحقها باللطف  ,املتقني؛ فالوالية هذه خاصة ويل

والعناية يوفقه؛ ويفسر هذا حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: 

وال يزال  ,دي بشيء أحب إلي مما افترضته عليهوما تقرب إلي عب ,من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب (

 ,وبصره الذي يبصره به ,عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به

يعين أن اهللا يسدده يف مجيع تصرفاته؛ إذا هذه والية خاصة  ) ... ورجله التي يمشي بها ,ويده التي يبطش بها

  ما املراد ا العامة أو اخلاصة ؟ اخلاصة . بل اهللا موالكم )) (( :ؤمنني املتقني؛ هناختتص مبن يستحقها من امل

  وهذه من واليته . وهو خير الناصرين )) ((ومن فوائد هذه اآلية: أن اهللا عزوجل ناصر ألوليائه؛ لقوله: 

كيف جنيب عن ذلك   ,حقمن الناس من قتل األنبياء بغري فإن قال قائل: كيف جنيب عما أخرب اهللا يف كتابه أن 

  ؟

ملن أمر باجلهاد فإن اهللا ينصره؛ ألن اهللا  أن املراد بالوعد بالنصر :فاجلواب عن هذا من أحد وجهني؛ الوجه األول

لثاين أن نقول: ال يكلفه بشيء إال والعاقبة له فيه؛ وأما الذين قتلوا من األنبياء فإم مل يؤمروا باجلهاد؛ والوجه ا

مبعىن أن اهللا ينصر من جاء  ,؛ ونصر معنويهمبعىن أن اإلنسان يدركه بشخص ,إن النصر نوعان؛ نصر شخص

ذا ولو بعد موته؛ وهلذا جتدون األئمة أئمة املسلمني جتدون أقواهلم كأم أحياء بيننا؛ أليس كذلك ؟ األئمة 

لعامل من العلماء وقرأت وانتفعت به فكأمنا درسك هذا العامل؛  أقواهلم حية فكأم أحياء؛ أنت إذا أخذت كتابا

؟ نصر، نصر ملبدئه وهدفه ودعوته هذا نصر؛ فيه وجه ثالث أيضا: أن نوزع النصر على  إذا هذا نصر وإال ال

يف سوف يكون نصرهم من األنبياء الذين قتلوا ون يف اآلخرة؛ و فنقول أن النصر قد يكون يف الدنيا وقد يك ,الزمن

ن أهل احلق وأهل الباطل يوم القيمة خيتصمون أقوامهم؛ ألنكم الحظوا يا إخوان أاآلخرة عندما خيتصمون مع 



ال تظنوا إن اخلالف الذي يقع بني أهل احلق وأهل  معند اهللا، خيتصمون فيقضي بينهم فيما هم فيه خيتلفون؛ أنت

لن تنفعكم أرحامكم وال  ((لقيمة وينصر أهل احلق؛ الباطل ينتهي يف الدنيا، ال؛ سوف حيكم اهللا بينهم يوم ا

املهم على كل حال  ,ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون ))((  ))، أوالدكم يوم القيمة يفصل بينكم

إذا  إذن إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيمة عند ربكم تختصمون )) (( :آيات متعددة تدل على هذا

   ؟ نصر. حكم اهللا ألهل احلق على أهل الباطل يوم القيمة فهذا نصر أو ال

ما أن نقول إن الذين وعدوا بالنصر هم الذين أمروا باجلهاد؛ أو على هذه اآلية ؟ من ثالثة أوجه؛ إفصار اجلواب 

يكون ولو بعد  ونصر لدعوته وما جاء به وهذا ,صور يدركه يف حياتهعان؛ نصر لشخص مننقول إن النصر نو 

إنا  ((وفاته؛ أو نقول إن املراد بالنصر هو النصر يوم القيمة عندما خيتصمون عند اهللا عزوجل، قال اهللا تعاىل: 

  ويوم يقوم األشهاد )) .للنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا 

هل هي عامة يف كل يهودي وكل  (( إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم ))قوله تعاىل: : السائل

   ؟ ...نصراين 

، ما هم  أهل الكتاب معهم نصحألن بعض  فريقا من الذين أوتوا الكتاب )) (( :ال، اآلية صرحية: الشيخ

فيهم مودة للذين آمنوا هم أقرب الذين ؛ ألن نصحوقت احلاضر ما فيهم الاحلقيقية يف  يف كلهم، مث أهل الكتاب

ذا مسعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من احلق؛ حيث الناس مودة هم الذي إ

أدىن دعوة يتأثرون ا ويدخلون يف اإلسالم؛ لكن نصارى اليوم كيهود األمس معاندون ضد  ,قريبني من املؤمنني

   اإلسالم؛ وال يريدون أن تقوم لإلسالم قائما؛

  , : يعين بأن العداوة على عمومهاالطالب

يف وقت احلاضر هذا هو الظاهر؛ وهلذا ال جتد نصرانيا عنده علم إال ال يستطيع أن يؤمن؛ لكن جهال  :الشيخ

 ان كثري من النصارى يدخلون يف اإلسالملو كان هناك دعاة حقيقة يف املسلمني لك يؤمنون,النصارى ميكن 

  يدخلوا يف اإلسالم . ملكن بعيد أ اهللا,, القلوب بيد ، اهللا أعلمجلهال منهم؛ لكن الذين عندهم علما

ن بين إسرائيل أو أن فرعون وقومه ملا تبعوا موسى بقي منهم عدد مل يدخلوا البحر أ املفسرين: ذكر بعض السائل

   هل هذا صحيح ؟ ,البحريف  وقذفوا مفأنزل اهللا مالئكة 

يح السنة من األخبار فإنه ال يصدق وال اهللا أعلم؛ لكن جيب أن نعلم أن ما مل يكن يف القرآن وصح: الشيخ

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ال يعلمهم  ((يكذب؛ ألن اهللا قال: 



إنه وما عدا ذلك ف ,إذا ما نتلقى أخبارهم إال من اهللا عزوجل؛ إما من كتابه أو من صحيح السنة ,إال اهللا ))

  توقف فيه .ي

  كذلك العدد, : السائل

  : أبدا ما نعلم عددهم, هذا كله ما نعلمه. الشيخ

   (( يا أيها الذين آمنوا )),: هل اخلطاب موجه إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف: السائل

  رسول اهللا والصحابة ؟ الهل هذا خاص ب: واهللا مشكل, الشيخ

  : أوحي إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم, السائل

لكن هل اخلطابات اليت يف القرآن والنداءات اليت يف القرآن للرسول  ,وحى إليهلوم كل القرآن م: أي معالشيخ

  ؛هذا وصف ممكن إىل يوم القيمة يا أيها الذين آمنوا )) ((وأصحابه فقط ؟ 

   ...: السائل

  . ولكن الذين ارتدوا من العرب ما هو على شأن الكفار ,أبدا ما أعلم أن أحدا إال الذين ارتدوا: الشيخ

  : جسد فرعون هل مازال حمنطا اآلن, السائل

   اهللا أعلم؛إذا قلنا الذي يف األهرام أا أجسادهم, اهللا أعلم؛ : الشيخ

   ...: السائل

 إسرائيل ليس معناها ملن خلفك إىل يوم القيمة؛ يكفي أن بين لمن خلفك )) ((أبدا ألن قوله: : الشيخ

؛ ومثل ستبدجربوت م ,رهبهم كان يقتل أبنائهم ويستحيي نسائهم, ألم ميشاهدونه ويتيقنون أن الرجل مات

نه : ميكن أويقول هلم ه؛ ألن الشيطان يأتيمات إال مبشاهدته يقتنع ويطمئن على أنهاإلنسان أن هذا ال ميكن 

  .وجناسبح يف طرف البحر نه ميكن أ ,حي

بني املؤمن والكفار أو بني  , هل هذه اخلصومةبني يدي اهللا ويقضى بينهماالختصام حيصل يوم القيمة : السائل

   ؟أي خصومة حىت لو بني املؤمن واملؤمن 

ه عام؛ ن, مر علينا أمر علينا أظن يف النونيةكما ظاهر كالم العلماء أنه عام حىت بني أهل وأهل البدعة؛  : الشيخ

يقضي بينهم، الذي له حق على أخيه هذا أمر معلوم؛ لكن حىت يف األمور  أن اهللا أما أصحاب احلقوق الشك

جتهاد من كان اخلالف بينهم ناشئا عن إالشرعية إذا اختلفوا فيها وكان بعضهم مثال معاند فاهللا حيكم بينهم؛ أما 

   فال أظن أن يكون بينهم خصومة؛ ألن حقيقة األمر أن سبيلهم واحد كلهم يريدون احلق؛

  : لكن احلق واحد, السائل



  , إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد ) ( :لكن كل واحد منهم يعترب مأجورا, أي نعم: الشيخ

   ؟ ك خالفيف املسألة املعينة االجتهادية احلق فيها واحد لكن هنا: السائل

   ؛يراه أنه حق ألنه اجتهد فحكم مبا ,لكن كل واحد منهم على حق فيما ذهب إليه: ما فيه شك, الشيخ

   يعين ما يبني ؟: السائل

  . يوم القيمة ما خيتصمون ال،: الشيخ

فهل ميكن أن  ,هناك ناصر لكن ليس هو خريأن هل معناه  وهو خير الناصرين )) ((قوله تعاىل: : السائل

   ينصر أحد غري اهللا ؟

 ,ينصر غري اهللاأحد يعين يوجد  ,ينصر غري اهللا عزوجلهذه من الفوائد أيضا: أنه يوجد من أي نعم, : الشيخ

لكن اهللا هو وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إال على قوم بينكم وبينهم ميثاق ))  (( :وهذا صحيح

فيما سبق أن اخللق لكم خري الناصرين مثل ما أنه يوجد خالق غري اهللا لكن اهللا أحسن اخلالقني، كما ذكرنا 

ألن خلق املضاف هللا هو إبداع؛ واخللق املضاف لغري اهللا ما هو إال  ,اهللا ليس هو اخللق املضاف هللا املضاف لغري

  حتويل وتغيري الشيء من شيء إىل شيء من صورة إىل صورة .

  هنا عامة ؟ هل الطاعة للكافرين  إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم )) ((يف قوله تعاىل: : السائل

   ؟ عامة :الشيخ

  : شيخ, لكن يف الصناعات, السائل

وأسباب  ,سائل الصناعية هذهامل؛ أما يف األمور التعبديةقيدناها؛ ماذا قلنا ؟ ليست عامة, حنن ال،  :الشيخ

  .ذلك يف ما تدخل هذه أو كيف حترث األرض  ,الرزق

الرعب بما أشركوا باهللا ما لم ينزل سنلقي في قلوب الذين كفروا ((  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:: الطالب

به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم اهللا وعده إذ تخصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم 

وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة ثم صرفكم عنهم 

  فضل على المؤمنين )) . ليبتليكم ولقد عفا عنكم واهللا ذو

  ؟ لرجيم؛ أظن ما سبق أخذنا فوائده أعوذ باهللا من الشيطان ا: الشيخ

  نعم؛ : الطالب

  كلها ؟ : الشيخ

  نعم .: الطالب



   سبق يف اآليات املاضية التحذير من طاعة الكفار يف أي آية ؟: الشيخ

على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين  كفروا يردوكم  يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين ((يف قوله تعاىل: : الطالب

((.   

  واالنقالب باخلسارة . بعلى العق االرتداد طيب وجه التحذير ؟: الشيخ

  هل يشمل هذا أي طاعة كانت ؟: الشيخ

  كان صناعة وحنوها فال يدخل يف ذلك؛ : قلنا هذا فيما يتعبد به اهللا عزوجل أما ما  الطالب

  نعم ؟ فال يدخل يف اآلية؛ : الشيخ

  ال ما يدخل؛ : الطالب

  ال يدخل يف اآلية.: الشيخ

ملاذا عرب عن الدنيا  فآتاهم اهللا ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخرة )) ((وسبق لنا قول اهللا تعاىل: : الشيخ

  وعن اآلخرة حبسن الثواب ؟ ,بالثواب

  ألن ثواب اآلخرة إما أن جيازي اهللا تعاىل احلسنة مبثلها ؛ : الطالب

  احلسنة مبثلها ؟ : الشيخ

هذا ل عشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف؛ فذكر اهللا عزوج, أما احلسنة تضاعف إىل السيئة مبثلها ثوابال، : الطالب

  سيجزيهم ذا وأن جزاءهم ليس جزاء مكافأة إمنا هو جزاء فضل وإحسان. ثواب احلسن إشارة إىل أنه ال

 ((خبالف ثواب اآلخرة؛ وهنا قال:  ,مهما بلغ فهو ناقصألن ثواب الدنيا مهما بلغ فهو ناقص، : الشيخ

  ري سيئام مبا صنعوا .لنا إىل تكفوفيه إشارة كما ق وحسن ثواب اآلخرة ))

   مر علينا يف اآليات السابقة إثبات احملبة هللا ؟: الشيخ

   . واهللا يحب المحسنين )) ((من قوله تعاىل: : الطالب

  وما هي حمبة اهللا هل هي ثوابه أم ماذا ؟ حمبة اهللا هي ثوابه ؟ : الشيخ

   ه بل تليق به,ثواب: ليست الطالب

  من آثارها ؟  أومن أسباا : والثواب ؟ الشيخ

   ها,من آثار : الطالب

   طيب . ,احملبةمن آثار : الشيخ

   هل أحد من الناس خالف يف هذا ؟: الشيخ



  : خالف فيه اجلهمية واملعتزلة؛ الطالب

   فنفوا حقيقة احملبة؛ مباذا فسروها ؟ ,األشاعرة أيضا: و الشيخ

  : باملوَجب, الطالب

ب؛ فمثال اتباع الرسول صلى وهلا ثواب يسمى موجَ  ,باحملبة اآلن هلا سبب، السبب يسمى موجِ : طيب, الشيخ

والثواب على احملبة  تحبون اهللا فاتبعوني يحببكم اهللا ))؛قل إن كنتم  (( :ب حملبة اهللاهللا عليه وسلم موجِ 

  ب هو األثر واملقتضى هو األثر .واملوجَ  ,ب هو السبب واملقتضي هو السببب؛ فاملوجِ موجَ 

   احملبة بأثرها أي بالثواب ؟ واملاذا فسر : الشيخ

  يقولون احملبة إمنا تكون ملصلحة واهللا تعاىل منزه عن ذلك؛  ...: الطالب

  واحدة وغري ؟ هذه : يخالش

  ؛ بة ال تقوم إال جبسم؛ هرب ؟ أي نعم ألن احمل: واحملبة قالوا هربالطالب

  إال بني املتجانسني؛  إن احملبة ال تكونقالوا : الطالب

  وال جمانسة بني اخلالق واملخلوق . ,إال بني املتجانسني تكونأحسنت ال : الشيخ

مثل رجل ورجل، أنثى  ,يقول إن احملبة ال تكون إال بني شيئني متجانسنيمباذا نرد على هذا التعليل ؟ : الشيخ

   نرد عليه ؟ ,فال تكون بني اخلالق واملخلوق ,وأنثى، رجل وأنثى، ال تكون بني شيئني متباينني غاية التباين

انسني فيكيف متجفإذا كان احملبة ال تكون إال بني  ,التفاح والفواكه وغريهامثال نرد بأن اإلنسان حيب : الطالب

   حيب اإلنسان التفاح ؟

  طيب وأنت حتب التفاح ؟ : الشيخ

  على إثبات احملبة بني شيئني غري متجانسني ؟  من السنة لكن هل هناك دليل: الشيخ

  أحد ؟ جبل نعم عن : الطالب

كون احملبة إال فدعواهم أنه ال ي ؛" أحب مالي ألي بيرحاء" ؟ وكذلك أقر أبا طلحة ملا قال:  كذا  ,طيب: الشيخ

  هذا دعوى باطلة يكذا احلسن والواقع . ,بني متجانسني

   مر علينا إثبات الوالية هللا وذكرنا أا تنقسم ؟: طيب, الشيخ

  ؛ : إىل والية خاصة ووالية عامةالطالب

  مثال اخلاصة ؟ : الشيخ

  اخلاصة مثل: اهللا ويل املؤمنني؛ : الطالب



  هذه خاصة؛ والعامة ؟  )) اهللا ولي الذين آمنوا ((: الشيخ

  يتوىل أمور كل اخللق؛ والعامة يعين أن اهللا : الطالب

  ويش دليله ؟ دليل أو مثال هلا ؟ : الشيخ

  ؛ : نفي الوالية اخلاصة عنهاالطالب

  ال، دليل ثبوت الوالية العامة ؟  ,ال: الشيخ

   ثم ردوا إلى اهللا موالهم الحق )) ((قوله تعاىل: : الطالب

(( حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم ال يفرطون ثم ردوا إلى اهللا موالهم الحق  :أي نعم: الشيخ

. ((  

فأثبتت ))  ذلك بأن اهللا مولى الذين آمنوا وأن الكافرين ال موال لهم ((وفيه آية مجعت بني األمرين يف قوله: 

  ونفتها عن الذين كفروا . ,اخلاصة

  .. )) كفروا الرعب بما أشركوا باهللا .  سنلقي في قلوب الذين ((مث قال اهللا تعاىل: : الشيخ

أي سنلقي  ,الفاعل هو اهللا عزوجل؛ وعرب عن نفسه تعاىل بفعل يقتضي اجلمع مريدا بذلك التعظيم سنلقي )) ((

إنك خبالف غريه ف ,حنن؛ وال ميكن أن يراد به إال ذلك؛ ألن اهللا واحد ليس متعددا فال ميكن أن يكون معه أحد

إذا قلت لشخص: سنأتيك، حيتمل أنك أردت التعظيم وحيتمل أنك أردت اجلمع؛ لكن بالنسبة هللا عزوجل ال 

(( إذ يوحي وإمنا يراد به التعظيم؛ ويدل هلذا قوله تعاىل يف سورة األنفال:  ,ميكن أن يراد اجلمع الذي هو للتعدد

فاهللا سبحانه وتعاىل  ي قلوب الذين كفروا الرعب ))ربك إلى المالئكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي ف

وأحيانا بصيغة اجلمع ألنه عظيم؛  ,لكنه يذكر نفسه سبحانه وتعاىل أحيانا بصيغة اإلفراد ألنه واحد ,هو امللقي

ويحتمل أنه يذكر نفسه بصيغة الجمع لما له من الجنود العظيمة التي ال " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 

 ((فيكون هذا إشارة إىل أنه ذو عظمة وسلطان وجنود تفعل ما يأمر به جل وعال؛ وقوله:  ؛" هو يعلمها إال

 :القرب؛ والثاين :السني تدخل على الفعل املضارع وتفيد أمرين؛ األول سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ))

ا تفيد التحقيق وتفيد خبالف سوف فإ ,وتفيد القرب من وجه آخر ,التحقق؛ فهي تفيد التحقيق من وجه

  والسني للتنفيس أي القرب . ,اإلمهال؛ وهلذا يكون سوف للتسويف

وهذا يوجد يف اللغة  ب ))الرعْ  ب )) و((الرعُ  ((فيها قراءتان:  سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب )) ((

ب )) الرعُ  ب )) و((الرعْ  (( :ذهر؛ هر والنهَ مثل النهْ  ,يعين التسكني للتخفيف واحلركة على األصل ,العربية كثريا

وإمنا ذكر اهللا عزوجل أنه يلقي الرعب يف القلب ألن القلب إذا دخله الرعب  ,ب أشد اخلوفواملعىن واحد؛ والرعْ 



فإنه ال ميكن أن يثبته البدن؛ لو ثبت البدن أو حاول اإلنسان الثبات فإن قلبه من الرعب سوف حيمله عن 

صار األرض محال ويفر وال ميكن أن يبقى؛ وهلذا جند بين النظري ملا ألقى اهللا يف قلوم الرعب ماذا صنعوا ؟ 

يعين ما يقلعون  ,ن األمتعة ويكسرون البيوتحىت إم كانوا من شدة خوفهم حيملو  ,الواحد منهم ينجوا بنفسه

طمأنينة من شدة الرعب الذي أصام؛ والرعب أقوى سالح يكون على العدو؛ فإذا ألقى تؤدة و األبواب على 

  .سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب )) (( عدو فإنه لن يبقى:اهللا الرعب يف قلب ال

هللا؛ وما يسميها العلماء مصدرية أي بشركهم، باي بسبب شركهم أ ,الباء هنا للسببية بما أشركوا باهللا )) ((

وعالمة ما املصدرية أن يصح حتويل ما بعدها إىل مصدر، إذا صح حتويل ما بعدها إىل مصدر فهي مصدرية؛ 

عندكم  جمموعة أو مشارا إليها يف بيت من الشعر حمفوظ ,ما عدة معاين، ذكروا هلا معاين عشرةـ وقد ذكروا أن ل

  ؟ أن تكونوا قد نسيتموه إال

  تعظيم مصدر؛ ل فاعجب لنكرها     بكف ونفي زيدستفهم شرط الوص

أي بشركهم باهللا حيث جعلوا هللا تعاىل شركاء؛ ولكن هؤالء  بما أشركوا باهللا )) (( :األخري هو املثال الذي معنا

الشركاء الذين جعلوهم مع اهللا إمنا جعلوهم شركاء يف العبادة ال يف الربوبية؛ وهلذا كان شرك العرب شركا يف 

 ولئن ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض ليقولن خلقهن العزيز العليم )) (( (( :األلوهية ال يف الربوبية

فهم يقرون بأن اهللا هو اخلالق  ومن فيها سيقولون هللا )) قل لمن األرض )) (( سألتهم من خلقهم ليقولن اهللا

ومع ذلك يدعون أم  ,لكنهم يشركون يف العبادة فيعبدون مع اهللا غريه ,وأن ما يف الكون ملكه، ال ينكرون هذا

والذين  (( ا دون مرتبة اهللا لكن يعبدوا:ن أيضا أعند اهللا؛ فهم يقرو هلم يعبدون هذه األصنام لتكون شفعاء 

   .ما نعبدهم إال ليقربونا إلى اهللا زلفى )) (( :يعين يقولون اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم ))

الذي مل ينزل به  :أي ,حتتمل أن تكون امسا موصوال :ما بما أشركوا باهللا ما لم ينزل به سلطانا )) ((يقول: 

تقديرين؛ فقوله: ال ل به سلطانا؛ واملعىن ال خيتلف علىشيئا مل ينز  :أي ,سلطانا؛ وحتتمل أن تكون نكرة موصوفة

أي  سلطانا )) ((بالتشديد والتخفيف؛ وقوله:  :أي ل ))زِ ينْ  ل )) و((ز ينَـ  ((فيها قراءتان:  ما لم ينزل به )) ((

ما لم ينزل به  ((م حجة؛ وقوله: أي ليس هلم  ,اء مل ينزل اهللا م سلطاناحجة وبرهانا؛ فيجعلون هللا شرك

أن واقع هؤالء الشركاء أنه ال سلطان لشركهم  :أي ,القيد هنا لبيان الواقع وليس لالحرتاز، لبيان الواقع سلطانا ))

ولو أشركوا على ما نزل به لكانوا على صواب، ال؛ ألنه ال  ,وال دليل؛ وليس املعىن أم يشركون ما مل ينزل به

  ميكن أن يأيت سلطان أي حجة على أن اهللا له شركاء .

  فإذا قال قائل: ما الفائدة من ذكر هذا الوصف الذي يبني الواقع ؟طيب, 



م ليس هلم دليل يف إشراكهم به، ليس هلم دليل ألم بنوا على غري قلنا الفائدة يف ذلك إقامة احلجة على أ

سلطان وعلى غري حجة؛ فإذا كان كذالك فالغرض من هذا التنفري عن هذا اإلشراك؛ عكس ذلك أن يأيت 

يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا  ((كقوله تعاىل:   ,وصف لبيان الواقع من أجل احلث واإلغراء على لزوم احلكم

هم وإمنا وسلم ال يدعوا اخللق إىل ما مييت هللا عليهفإن الرسول صلى ا وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ))

ولكن جيء به للحث واإلغراء على إجابة دعوته، كما أن القيد  ,يدعوهم إىل ما حيييهم؛ فالقيد إذا لبيان الواقع

  وأنه ليس له دليل . ,لبيان بطالن هذا اإلشراك ما لم ينزل به سلطانا )) (( :الذي يف اآلية هذه

واعلم أن السلطان ما كان له سلطة؛ فالدليل ميسى سلطانا، واألمري على القوم  ينزل به سلطانا ))ما لم  ((قال: 

قد طيب, ؛ ما كان له سلطة فإنه يسمى سلطانايسمى سلطانا؛ ووالية الرجل على أهله سلطان؛ وهكذا كل 

وال قدرة لكم  ,أي بقدرة ن ))ال تنفذون إال بسلطا ((يكون السلطان مبعىن القدرة على الشيء مثل قوله تعاىل: 

  على نفوذ أقطار السموات واألرض .

أي مرجعهم النار؛ فهم ـ والعياذ باهللا ـ مغلوبون يف  :مأواهم ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين )) ((قال: 

، والنار فال يقرون وال يستقرون؛ يف اآلخرة مأواهم النار ,الدنيا ويف اآلخرة؛ يف الدنيا يلقي اهللا يف قلوم الرعب

عرضت على النيب صلى اهللا عليه  ,يعذم ا؛ وهي موجودة اآلن مهي الدار اليت أعدها اهللا عزوجل ألعدائه

ورأى فيها من يعذب  ,وسلم يف صالة الكسوف حىت إنه تأخر خمافة أن يصيبه من وهجها عليه الصالة والسالم

.  

فعل جامد إلنشاء الذم ويقابله نعم؛ وهذا الفعل حيتاج إىل فاعل وإىل  :بئس ئس مثوى الظالمين ))وب ((

والتقدير: هي أو النار، وبئس مثوى الظاملني النار؛  ,خمصوص؛ فما فاعله ؟ مثوى؛ وما املخصوص ؟ حمذوف

   .مثالسكن وي إليه اإلنسان ويستقر فيه كامل: املستقر الذي يثاملثوى مثوى )) ((وقوله: 

  سنلقي )) . ((يف هذه اآلية الكرمية عدة فوائد؛ الفائدة األوىل: إثبات األفعال االختيارية هللا؛ لقوله: 

اليت تكون تابعة إلرادته وحكمته؛ ألن إلقاء الرعب يف قلوب هؤالء  هثانيا: أن من كمال اهللا عزوجل جتدد أفعال

هل هم أزليون ؟ هم  ,مث هؤالء مىت وجدوا ,قي يف املستقبلكيف ؟ ألنه سنل  ,حادث أو قدمي ؟ حادث ؟ حادث

 :وقالوا ,والرعب الذي يلقى فيها حادث؛ وبه نرد على من أنكروا أفعال اهللا االختيارية ,وقلوم حادثة ,حادثون

هذا فعل احلادث ال يقوم إال حبادث؛ فيلزم من الأن  مزعما منه ة,إن اهللا سبحانه وتعاىل ليس له أفعال حادث

إن الفعل احلادث ال  :هذه دعوى باطلة؛ من يقول :وحنن نقول ,إنكار صفة القدم عن اهللا؛ هذا على زعمهم

أليس كذلك ؟ فاإلنسان يتعشى اليوم غري عشاءه  ,يقوم إال حبادث ؟ حنن نشاهد أفعاال لنا مل تكن قدمية كقدمنا



قارنا للفاعل أبدا لوجود الفاعل؛ إذا نقول يف باألمس؛ فهذا فعل حادث يف حمدث؛ فال يلزم أن يكون الفعل م

  هذه اآلية رد على هؤالء الذين ينكرون قيام األفعال االختيارية هللا عزوجل .

فإن هذه الصيغة  سنلقي )) ((ومن فوائد هذه اآلية: بيان عظمة اهللا؛ بيان عظمة اهللا من أين تؤخذ ؟ من قوله: 

  ق اهللا حمال؛ فتعني أن تكون للتعظيم .والتعدد يف ح ,تدل على العظمة أو التعدد

سنلقي في قلوب الذين كفروا  ((من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن حمل اإلرادة والتدبري للبدن هو القلب؛ لقوله: 

؛ فإن الدماغ يف احلقيقة ال يدبر، الدماغ ل هو الدماغ كما هو مشهور عند فالسفة اليوماحملوليس  الرعب ))

جيهز األوراق ويصلحها مث  ,سكرتريالوالقلب حيكم، الدماغ مبنزلة ما يسمونه ب ,صورة إىل القلبيتصور مث يرسل ال

 . يرسلها إىل امللك ويقول ماذا تأمر ؟ والدليل على هذا


